
สําหรับการประยุกต์ใช้วิชาชีวสารสนเทศ (bioinformatics) นั้น ขอเอาเรื่อง หิ่งห้อย มา

เป็นกรณีศึกษานะครับเปนกรณศกษานะครบ

จากข้อมูล หิ่งห้อยทําไมจึงมีแสง จากเว็บ ครูบ้านนอก.คอม

https://www kroobannok com/18791https://www.kroobannok.com/18791 

ทําให้ทราบว่า หิ่งห้อย สร้างสาร ลูซิเฟอริน (Luciferin) และใช้เอนไซม์ชื่อ ลูซิเฟอเรส 

(Luciferase) ในการเร่งปฏิกิริยา(Luciferase) ในการเรงปฏกรยา
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การศึกษาว่า ยีน หรือรหัสพันธุกรรมอะไร ทีท่ําหน้าที่สร้างโปรตีน ลูซิเฟอเรส นั้น มี

ขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้ (ใช้ภาษาง่าย ๆ สาํหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานด้านนี้นะครับ)ขนตอนคราว ๆ ดงน (ใชภาษางาย ๆ สาหรบนสตทไมมพนฐานดานนนะครบ)

1. สกัด DNA จากหิ่งห้อย

2 ตัด DNA หิ่งห้อยเป็นชิ้นเลก็ ๆ2. ตด DNA หงหอยเปนชนเลก ๆ

3. ใส่ชิ้น DNA เข้าไปในแบคทเีรีย

4 แบคทเีรียเซลล์ไหน ได้ชิ้น DNA ที่มยีีนสร้างลซิเฟอเรสอย่ และแบ่งเซลลเ์พิ่มจํานวน4. แบคทเรยเซลลไหน ไดชน DNA ทมยนสรางลูซเฟอเรสอยู และแบงเซลลเพมจานวน

มากจนมองเห็นได้เป็นโคโลนี ถา้เอาจานเลี้ยงเชื้อไปไว้ในที่มืด แล้วพ่นด้วยสารลูซิเฟอริน 

จะเรืองแสงได้จะเรองแสงได

5. เอาแบคทเีรียที่มีชิ้น DNA ทีเ่รืองแสงได้มาเลีย้งเพิ่มปริมาณมาก ๆ แล้วสกัด DNA 

ออกมา นําไปหาลําดับนิวคลโีอไทด์ (ประกอบดว้ยเบส 4 ชนิด A G C T)ออกมา นาไปหาลาดบนวคลโอไทด (ประกอบดวยเบส 4 ชนด A G C T)

6. แปลงนิวคลโีอไทด์เปน็โปรตีน โดยใช้โคดอน ทีเ่ปน็รหัส 3 ตัว แทนกรดอะมิโนใน

โปรตีน (มีกรดอะมิโน 20 ชนิด ประกอบเป็นโปรตีน)โปรตน (มกรดอะมโน 20 ชนด ประกอบเปนโปรตน)
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ก่อนอื่น เอาคําว่า Luciferase ไปค้นในฐานข้อมูล NCBI ดูครับ

โดยเพิ่มคําว่า firefly ทีแ่ปลว่า หิ่งห้อย ลงไปด้วยโดยเพมคาวา firefly ทแปลวา หงหอย ลงไปดวย

โดยไม่ต้องใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ของหิ่งห้อย เนื่องจากหิ่งห้อยทั่วโลกมีหลายชนิดมาก เรายัง

ไม่ร้ว่าในฐานข้อมล มหีิ่งห้อยชนิดไหนบ้างไมรูวาในฐานขอมูล มหงหอยชนดไหนบาง
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พบว่าฐานข้อมูล Nucleotide ทีเ่ก็บรหัสพันธุกรรม (DNA) ของยีนต่าง ๆ ของสิง่มีชีวิต

พบเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกับยีน Luciferase ของหิ่งห้อย (firefly) ทั้งหมด 1 711 เรื่องพบเรองทเกยวของกบยน Luciferase ของหงหอย (firefly) ทงหมด 1,711 เรอง

ลองดูเรื่องแรกครับ
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ฐานข้อมูล Nucleotide บอกอะไรเราบ้าง

P pyralis คือ ชื่อวิทยาศาสตร์ของหิ่งห้อย (firefly) P ย่อมาจากชื่อจีนัส (สกล)P.pyralis คอ ชอวทยาศาสตรของหงหอย (firefly) P. ยอมาจากชอจนส (สกุล) 

Photinus (คลกิเข้าไปดูในลิงก์ได้ ถ้าอยากรู้ว่า P. ย่อมาจากอะไร)

luciferase คือชื่อโปรตีนหรือเอนไซม์ที่เรากําลังสนใจluciferase คอชอโปรตนหรอเอนไซมทเรากาลงสนใจ 

gene คอื รหัสพนัธุกรรมหรือ DNA 

complete cds หมายถึง มีโคดอน (codons) ครบสมบรณ์ทั้งยีน ถ้าเป็นหนังก็เต็มเรื่องcomplete cds หมายถง มโคดอน (codons) ครบสมบูรณทงยน ถาเปนหนงกเตมเรอง 

ไม่ใช่มีแต่ตัวอย่างหรือทีเซอร์ cds ย่อมาจาก codons หมายถึง รหัส DNA 3 ตัวที่แปลง

เป็นกรดอะมิโน 1 ตัวนั่นเองเปนกรดอะมโน 1 ตวนนเอง
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2,387 bp หมายถึง ยีนนี้มีทั้งหมด 2,387 คูเ่บส (base pairs) และเปน็ DNA แบบ

เส้นตรง (linear)เสนตรง (linear) 

Accession: M15077.1 เป็นรหัสประจําตัวของยีนนี้ ตัวนี้ใช้บ่อยครับ

GI: มาจาก GenInfo Identifier ไม่ค่อยได้ใช้บ่อย ยังไม่จําเปน็ต้องทําความเข้าใจGI: มาจาก GenInfo Identifier ไมคอยไดใชบอย ยงไมจาเปนตองทาความเขาใจ

PubMed ลิงก์ไปยังเปเปอร์ วารสารทีเ่กี่ยวข้อง 

Taxonomy ลงิก์ไปฐานข้อมลอนกรมวิธาน ทีเ่ราเคยเรียนแลว้ตอนเรื่อง ลิงแสมTaxonomy ลงกไปฐานขอมูลอนุกรมวธาน ทเราเคยเรยนแลวตอนเรอง ลงแสม

GenBank เป็นฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม 

FASTA อ่านว่า ฟาสต์ เอ เป็นรปแบบขอ้มล DNA มาตรฐานแบบ Text ที่ใช้ได้กับFASTA อานวา ฟาสต เอ เปนรูปแบบขอมูล DNA มาตรฐานแบบ Text ทใชไดกบ

คอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการ Unix Linux MacOS Windows ฯลฯ

Graphics เป็นการแสดงแผนผังของยีนนี้ในรปกราฟิกGraphics เปนการแสดงแผนผงของยนนในรูปกราฟก

20



คลิกลิงก์ FASTA ดูครับ 
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ข้อมูลรหัสพันธุกรรม ในรูป FASTA format จะประกอบด้วย

บรรทัดแรก เปน็ Description ใช้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับยีนนั้น ๆบรรทดแรก เปน Description ใชบรรยายรายละเอยดเกยวกบยนนน ๆ

โดยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายมากกว่า > ตามด้วยรายละเอียดกํากับ

จากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นนิวคลีโอไทด์ AGCT ยาวไป ตัวพมิพ์ใหญ่พิมพเ์ลก็ก็ได้ จนจบจากนนขนบรรทดใหม เปนนวคลโอไทด AGCT ยาวไป ตวพมพใหญพมพเลกกได จนจบ
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การพิมพ์นิวคลโีอไทด์ ไม่ต้องสนใจเรื่องเว้นวรรค ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงไหนก็ได้ บรรทัด

หนึ่งมีกี่ตัวอักษรก็ได้หนงมกตวอกษรกได

สําหรับการ Copy ไปโชว์ในรายงาน หรือนําเสนอ จะเห็นว่าในเว็บเป็น font แบบ 

proportional font ที่มีสัดส่วนความอ้วนผอมของตัวอักษรไม่เทา่กัน ทําให้ดไม่เป็นproportional font ทมสดสวนความอวนผอมของตวอกษรไมเทากน ทาใหดูไมเปน

ระเบียบ 

เวลาเอาไปแปะใน Word หรือ PowerPointเวลาเอาไปแปะใน Word หรอ PowerPoint

ให้เปลี่ยนเป็น monospace font

เช่น Courier หรือ Lucida Consoleเชน Courier หรอ Lucida Console

จะทาํให้ตัวอักษรแตล่ะบรรทัด เสมอกัน

ดสบายตาครับ เดี๋ยวลองแปะให้ดดูสบายตาครบ เดยวลองแปะใหดู

23



อันนี้เอามาแปะใน MS Word โดยใช้ font Lucida Console ขนาด 10 points

หรือจะใช้ Courier New ก็ได้ แล้วแต่ชอบครับ จะเห็นว่าตรงเป๊ะ ไม่โย้ไปเย้มาหรอจะใช Courier New กได แลวแตชอบครบ จะเหนวาตรงเปะ ไมโยไปเยมา

ตอนนี้ รหัสพันธุกรรมของยีนที่ทําให้หิ่งห้อยมีแสง ก็อยู่บนหน้ากระดาษเราแลว้ พรุ่งนี้มา

วิเคราะห์กันต่อครับวเคราะหกนตอครบ
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